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Engelsk sammendrag 
Today there are no clear guidelines on how beta-blockers should be used to treat patients with 

myocardial infarction without heart failure (defined as EF > 40%). The research supporting the 

use of beta-blockers to treat myocardial infarction is from the 1980s. However, in the last 40 

years the patient population has changed, and new medication and technology have been 

implemented.  

 This paper is a literature study which will address the following question: Does a 

scientific basis exist to treat the present-day myocardial infarction patients without heart failure 

with beta-blockers? The paper is divided into two parts; the first part will look into the literature 

supporting the use of beta-blockers to treat myocardial infarction with heart failure, while the 

second part will look into the literature investigating the use of beta-blockers for myocardial 

infarction without heart failure. 

 The results of this paper show that today there are no published research which give a 

clear conclusion on whether beta-blockers are useful to treat myocardial infarction without heart 

failure or not. Furthermore, the results show that the medical development and the patient 

population in the 1980s differs from today’s situation to such extent that the results from the 

studies done 40 years ago cannot be applied to today’s patients.  

 Hopefully results from the ongoing studies in Norway and Sweden who look into the use 

of beta-blockers as treatment for myocardial infarction in patients without heart failure will give 

a clear conclusion on whether beta-blockers are useful or not for this patient group. 
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Innledning 
 

Betablokkere: Historie, inndeling og virkningsmekanisme  
Adrenerge reseptorer deles inn i flere subtyper; hvor de viktigste er alfa-1, alfa-2, beta-1 og beta-

2 (1). Den første inndelingen i alfa- og beta-respetorer ble gjort av den amerikanske 

farmakologen Raymond Ahlquist (1). I 1948 publiserte han en artikkel hvor han beskrev to ulike 

«adrenotrope» postganglionære reseptorer, alfa og beta, som begge brukte katekolaminet 

noradrenalin som sin sympatetiske, adrenerge mediator (2, 3).  

Beta-1 og beta-2 reseptorene er begge tilkoblet enzymet adenylyl syklase via G-proteiner, 

og virker ved å stimulere syntesen av cAMP, et intracellulært signalmolekyl som aktiverer 

proteinkinaser (1). Beta-1 og beta-2 reseptorer finnes i alle kroppens vev, men det er variasjon i 

mengdeforholdet mellom reseptorene i ulike vev (4). Beta-1 er dominerende i myokard, mens 

beta-2 reseptorene er mer fremtredende i glatt muskulatur i bronkiene, perifere kar og uterus, i 

tillegg til i lever, urinblære og sinusknute (4). En stimulering av beta-1 reseptorer vil i hovedsak 

føre til økt hjertefrekvens og kontraksjonskraft, mens en stimulering av beta-2 reseptorer 

hovedsakelig vil føre til relaksasjon av glatt muskulatur i bronkier og perifere kar. Betablokkere 

er kompetitive og bindes reversibelt til beta-adrenerge reseptorer, slik at effekten av 

katekolaminer hemmes (4).  

Det som senere skulle bli kalt den første betablokkeren, dikloroisoproterenol, ble 

produsert av Eli Lilly Laboratories i 1958 (5, 6, 7). Noen år senere arbeidet den skotske 

farmakologen Sir James Black med beta-adrenerge blokkere, blant dem propranolol, som etter 

hvert ble en prototype beta-blokker og raskt tatt i brukt i behandling av arytmier, hypertensjon og 

hypertrofiske kardiomyopatier (5). I 1965 ble det rapportert at behandling med propranolol i 

løpet av de første ukene etter et hjerteinfarkt reduserte mortaliteten (8). 

Basert på selektivitet for betareseptorene deles betablokkerne inn i selektive og ikke-

selektive betablokkere. Selektive betablokkere har størst affinitet for beta-1-reseptorer, mens 

ikke-selektive betablokkere har omtrent lik affinitet for beta-1 og beta-2 reseptorer (4). 

Betablokkerne kan også deles i to med tanke på løselighet. Fettløselige betablokkere har god 

absorpsjon, metaboliseres i lever, har stor førstepassasjemetabolisme og kort halveringstid (4). 

På grunn av fettløselighet vil medikamentet gå gjennom blod-hjerne-barrieren, og på den måten 
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gi effekter i sentralnervesystemet (SNS). Vannløselige betablokkere vil i motsetning til de 

fettløselige kun i liten grad distribueres i SNS, ha variabel absorpsjon, ingen 

førstepassasjemetabolisme, lang halveringstid og utskilles via nyrene (4). Effekten ved 

kardiovaskulære sykdommer vil være tilnærmet lik mellom selektive og ikke-selektive 

betablokkere, men de vil gi opphav til ulike bivirkninger (4). De vanligste bivirkningene er økt 

kuldefølelse i hender og føtter, redusert muskulær yteevne, nedsatt seksualfunksjon, samt 

forverring av bronkial astma, søvnforstyrrelser og mareritt (9). 

 

Hjerteinfarkt, remodellering og hjertesvikt  
Hjertet er et hulorgan bestående hovedsakelig av myokard, som får sin blodforsyning gjennom 

koronarkarene. Disse karene er endearterier, som betyr at en plutselig tilstoppelse vil føre til 

iskemi av hele området karet forsyner (10). Myocyttene er avhengig av kontinuerlig 

oksygentilførsel da myokardet allerede i hvile bruker maksimalt av den oksygenmengden som 

transporteres i koronarkarene. For å øke oksygentilførselen ved anstrengelse må derfor 

blodstrømmen i koronarkarene økes, noe som gjør hjertet sårbart for iskemi og forsnevring av 

koronarkarene (11). Myocytter kan ikke regenereres, ved stress vil derfor disse cellene reagere 

ved å vokse. Hypertrofi er definert som en unormal størrelse på et organ eller vev på grunn av at 

hver enkelt celle har vokst (12). Denne prosessen kan være både fysiologisk og patologisk. 

Fysiologiske endringer kan være økt størrelse ved på grunn av idrett eller graviditet (13). 

Patologiske forandringer kan komme av økt trykk i hjertet, økt blodvolum eller på grunn av et 

skadet hjerte (13). Forandringene skjer da for å kompensere for de økte kravene hjertet utsettes 

for, men kan fort gå fra å være kompensatorisk til å bli ødeleggende. Remodellering refererer til 

prosessen hvor mekaniske, nevrohormonelle og genetiske faktorer påvirker hjertets størrelse, 

form og funksjon (14).  

Iskemisk hjertesykdom er en tilstand forårsaket av myokardiskemi, altså for lav 

oksygentilførsel til myokardet i forhold til behovet (16, s. 374). Aterosklerotiske forandringer 

kan lede til forsnevringer av koronarkar, og er den hyppigste årsaken til iskemisk hjertesykdom 

(16, s. 374). Ordet «koronarsykdom» brukes som fellesbetegnelse på sykdommer som fører til 

innsnevring av koronarkarene, men brukes vanligvis synonymt med aterosklerotisk sykdom i 

koronarkarene (16, s. 374, 17). Det finnes fire manifestasjoner av iskemisk hjertesykdom: 

Angina pectoris, akutt myokard infarkt, kronisk iskemisk hjertesykom på grunn av medfødt 
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hjertefeil, og plutselig hjertestans (16, s. 374). Betegnelsen akutt koronarsykdom brukes om 

ustabil angina pectoris, akutt myokardinfarkt (STEMI, NSTEMI) og plutselig hjertestans (16, s. 

374, 18, s. 443). 

Akutt myokardinfarkt er nekrose av myokard på grunn av iskemi (16, s. 377). Basert på 

årsaken til infarktet kan hjerteinfarkt deles inn i fem kategorier, hvor type 1, iskemi som følge av 

akutt hendelse i koronarkarene, er den hyppigste årsaken (15, s. 182, 16, s. 377). Forandringene 

som finner sted i myokardet i løpet av den første tiden av en iskemi er potensielt reversible, men 

hvis iskemien varer i 20 til 40 minutter vil irreversible myokardskader med koagulasjonsnekrose 

oppstå (16, s. 377). Etter kun ett minutt av iskemi vil myokardet kunne miste sin evne til 

kontraksjon (16, s. 377). Få timer senere vil remodelleringsprosessen starte (13). Denne 

prosessen deles i to; tidlig fase som er de første 72 timene etter infarktet og sen fase som kan 

vare i flere uker og måneder, avhengig størrelsen og lokalisasjonen på infarktet (14). Selv om 

infarktet kun affiserte deler av hjertet, kan hele hjertet bli påvirket av remodelleringsprosessen 

(13). I den tidlige fasen vil reparasjon og arrdannelse av det nekrotiske infarktområdet finne sted, 

som fører til at vevet i dette området blir tynnere og strekkes, såkalt infarkt ekspansjon (13). 

Denne prosessen gjør området sårbart for ventrikulære rupturer og aneurismedannelse (14). Dette 

gir dilatasjon av ventrikkelen og økt trykk på de ikke infarkt-affiserte delene av myokardet, noe 

som stimulerer til hypertrofi (13, 14). I den sene fasen vil hele ventrikkelen involveres, man vil 

se en blanding mellom konsentrisk og eksentrisk hypertrofi og hjertet vil endre form fra å være 

elliptisk til å bli mer rundt (13). Endringene i ventriklenes masse, komposisjon og volum vil føre 

til at den kontraktile funksjonen til hjertet blir stabilisert og hindrer fortsatt dilatasjon (14).  

De hemodynamiske konsekvensene av gjennomgått myokardinfarkt vil være avhengig av 

størrelsen på myocytttapet og stimuleringen av det sympatiske nervesystemet og renin-

angiotensin-aldosteron systemet (RAAS) (14). Initialt vil kompensasjonsmekanismene være 

hemodynamisk gunstige, men hvis disse forandringene vedvarer vil den gunstige effekten 

bortfalle, noe som kan føre til progressiv hjertesvikt (13, 16, s. 384). 

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertets pumpeevne er svekket (19), altså at hjertet ikke 

lenger klarer å effektivt pumpe ut blodet som kommer tilbake via venesystemet, og heller ikke 

klarer å generere nok minuttvolum i forhold til det metabolske behovet til vevet (16, s. 366). 

Hjertesvikt deles inn i to hvor den ene typen (HFrEF) har redusert ejeksjonsfraksjon (EF) og den 

andre typen (HFpEF) har preservert EF. HFrEF oppstår på grunn av manglende kontraktil 
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funksjon til myokardet, den hyppigste årsaken til denne typen hjertesvikt er koronarsykdom (16, 

s. 366, 20).   

For å kompensere for en redusert pumpeevne i hjertet vil kroppen aktivere det sympatiske 

nervesystemet og RAAS, noe som vil føre til kronisk adrenerg stimulering av hjertet. Denne 

stimuleringen gjør at myocyttene må arbeide mer og dermed får et øket oksygenbehov, noe som 

videre vil føre til økt stress på hjertet. Disse nevrohormonelle forandringene vil i det lange løp 

være patologiske for hjertet og føre til en progressiv hjertesvikt. Medikamenter som påvirker det 

sympatiske nervesystemet, slik som betablokkere, vil derfor være gunstige ved hjertesvikt. 

Betablokkere fører til redusert hjertefrekvens, blodtrykk og kontraktilitet av myokard som til 

sammen gjør at myokardet får et redusert forbruk av oksygen (21). Ved å hemme sympatisk og 

adrenerg stimuli har betablokkere også anti-remodellerende egenskaper (22). Man får i tillegg en 

reduksjon av reinfarkter, pluselig død og frekvens av komplekse ventrikulære dysarytmier (23, 

24). 

 

Hjerteinfarkt i Norge  
Daglig registreres det ca 40 tilfeller av hjerteinfarkt i Norge (25). Hjerteinfarkt kan oppstå hos 

begge kjønn og i alle aldre, men insidensen er økende med økende alder og økende 

aterosklerotiske risikofaktorer (16, s. 377).  

I løpet av de siste 100 årene har epidemiologien blant hjerte- og karpasienter i Norge 

forandret seg (15, s. 132). Hjerte- og karsykdommer var relativt sjeldent i Norge ved starten av 

1900-tallet, men det tilkom en gradvis økning frem mot annen verdenskrig (15, s. 132). I løpet av 

krigen stagnerte denne økningen, og man fikk istedenfor en nedgang som kan forklares av 

mangel på mat og mindre tobakk (15, s. 132). Etter annen verdenskrig ble nedgangen raskt 

reversert, og på midten av 70-tallet var dødeligheten av koronarsykdom blant menn i alderen 0-

64 år på rundt 120 per 100 000 per år (15, s. 132). Gjennomsnittspasienten med akutt 

hjerteinfarkt var på denne tiden slank, røyker og med forhøyet totalkolesterol (26). 

Nyere forskning førte etterhvert til en gradvis nedgang i tobakksbruk, mettet fett og 

kokekaffe (15, s. 132). Frem til i dag har man sett en stor nedgang i koronardødelighet, spesielt 

blant den yngre delen av befolkningen (15, s. 133). Selv om deler av denne nedgangen kan 

forklares av nyere medisinsk behandling, kom den største delen av nedgangen før streptokinase, 

betablokkere, statiner, hjertesvikt medikamenter og akutt utblokking av koronarkar ble brukt i 
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betydelig grad (15, s. 132). Forskning viser at det er en reduksjon av risikofaktorene tobakk, høyt 

blodtrykk og kolesterol som står for 50-60% av nedgangen i koronardødsfall (15, s. 132).  

I dagens samfunn ser man at nyere risikofaktorer som økende overvekt og fedme, 

diabetes og en inaktiv livsstil igjen kan føre til en økt forekomst av hjerte- og karsykdommer (15, 

s. 132). Pasientpopulasjon har også endret seg fra 1970-årene og frem til i dag. I dag er pasienter 

som rammes av akutt hjerteinfarkt ofte overvektige, prediabetiske, ikke-røykende og har lavt 

HDL-kolesterol og forhøyet nivå av triglycerider (26). I tillegg til endring i pasientpopulasjonen 

har også diagnostikk og behandling endret seg i løpet av de siste 40 årene, som har ført til at 

pasienter med akutt hjerteinfarkt ikke får sammen komplikasjoner som de fikk tidligere (26). Før 

var større infarkter med påfølgende remodellering av venstre ventrikkel, tap av kontraktilitet, 

dilatasjon og utvikling av hjertesvikt et stort problem (26). På grunn av tidlig revaskulering ser 

man i dag sjelden slike store infarkter og påfølgende skader, man ser derimot at de fleste 

pasientene overlever infarktet og har en bevart hjertefunksjon i etterkant (26).  

 

Problemstilling 
Betablokkere som behandling etter gjennomgått hjerteinfarkt bygger hovedsakelig på tre studier 

fra 1981-82 (26). Denne forskningen ble gjennomført i en tid hvor man ikke hadde trombolyse, 

primær angioplastikk og rutinemessig bruk av aspirin, statiner og ACE-I (27). Siden 1980-årene 

har populasjonen av akutt hjerteinfarkt-pasienter endret seg i takt med risikofaktorene, samtidig 

som nyere teknologi og medisinering har sørget for at færre pasienter får senskader som 

hjertesvikt etter gjennomgått infarkt. Dagens situasjon skiller seg fra situasjonen på 1980-tallet 

på tre områder: 1. Reperfusjon: Pasienter med hjerteinfarkt får i dag reperfusjonsbehandling, 

enten i form av trombolyse eller PCI. Dette gjør at pasientene får mindre skade på myokardet, 

noe som står i sterk kontrast til pasientene på 1980-tallet som kunne ha både myokardnekrose, 

arrdannelse og remodellering etter gjennomgått infarkt (28). 2. Sekundærprofylakse: Statiner og 

platehemmere er effektive medisiner som ble introdusert som behandling etter at studiene på 

tidlig 1980-tallet ble gjennomført (28). 3. Mer sensitive infarktmarkører: Dette gjør at flere får 

infarktdiagnosen og mange av hjerteinfarktene er vesentlig mindre enn på 1980-tallet, disse 

infarktene har også vesentlig lavere risiko (28). Disse store endringene har ført til en redusert 

mortalitet hos pasienter med myokardinfarkt i dag sammenlignet med 1980-tallet.  
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Siden 1980-tallet har det skjedd et paradigmeskifte i behandlingen av 

hjerteinfarktpasienter, med en vesentlig endring i pasientpopulasjonen. Studiene som ligger til 

grunn for dagens behandlingspraksis er mulig utdaterte og det er ikke sikkert at dagens 

infarktpasienter trenger samme behandling som pasientene trengte for 40 år siden. Denne 

litteraturstudien vil undersøke litteraturen som ligger til grunn for betablokker-behandling av 

hjerteinfarkt pasienter, både med og uten hjertesvikt (EF < 40%). Problemstillingen er: Finnes 

det et vitenskapelig grunnlag for å behandle nåtidens hjerteinfarkt-pasienter som ikke har utviklet 

hjertesvikt med betablokkere? 
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Metode 
Denne oppgaven er en litteraturstudie som tar for seg litteraturen for bruk av betablokkere 

etter gjennomgått hjerteinfarkt. Oppgaven deles i to hvor den første delen undersøker 

litteraturen som støtter bruk av betablokkere etter hjerteinfarkt med påfølgende hjertesvikt. 

Del to vil undersøke litteraturen som tar for seg bruk av betablokkere etter hjerteinfarkt hvor 

pasienten ikke har fått påfølgende hjertesvikt. Hjertesvikt er her definert som EF < 40%. 

 

Del 1 

På starten av 1980-tallet ble det publisert tre store studier fra henholdsvis Norge, Sverige og 

USA som alle undersøkte effekten ved bruk av betablokkere på hjerteinfarkt-pasienter. 

Resultatene fra disse tre studiene er fortsatt i dag, nesten 40 år senere, grunnlaget for dagens 

praksis med bruk av betablokkere til behandling av pasienter med hjerteinfarkt. For å utforske 

hvordan resultatene fra disse studiene kan gi grunnlag for dagens behandling av hjerteinfarkt-

pasienter ble alle tre studiene gjennomgått. Under gjennomgåelsen ble det lagt vekt på om 

pasientpopulasjonen inkluderte hjertesvikt-pasienter og pasienter med tidligere hjerteinfarkt, 

samt hva som var inklusjonskriteriene for deltagelse i studiene. 

Betablokkere som i dag brukes til behandling av hjerteinfarkt og hjertesvikt i Norge er 

bisoprolol, carvedilol og metoprolol. Bruk av disse betablokkerne har sitt utgangspunkt i 

større studier som har undersøkt deres effekt på hjertesvikt-pasienter. Disse store studiene er 

CIBIS I, CIBIS II, Copernicus, Capricorn, Comet og Merit. På samme måte som studiene fra 

1980-tallet ble også disse seks studiene gjennomgått. Under gjennomgåelse ble det lagt vekt 

på om pasientpopulasjonene inkluderte post-infarkt pasienter og for hvilken pasientgruppe 

resultatene fra studiene var signifikante. 

For å undersøke hvordan resultatene fra studiene ovenfor stemmer overens med 

dagens praksis ble retningslinjer for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og påfølgende 

hjertesvikt fra European society of cardiology (ESC) og American college of cardiology 

(ACC)/American heart associations (AHA)/Heart failure society of America (HFSA) 

gjennomgått (29, 30).  
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Del 2 
Det finnes i dag ingen publiserte, store, randomiserte studier som tar for seg bruken av 

betablokkere til behandling av hjerteinfarkt hos pasienter som ikke har fått hjertesvikt (EF > 

40%). Denne usikkerheten i behandling reflekteres i retningslinjene til behandling av STEMI 

både hos ESC og ACCF/AHA (29, 30). Dagens litteratur på området er mangelfull, men det 

finnes studier og metaanalyser som tar for seg problemstillingen. Disse vil bli gjennomgått 

med fokus på om de kan brukes som basis for en behandlingsstrategi for denne 

pasientgruppen. Tilslutt vil også pågående studier som tar for seg problemstilling bli 

gjennomgått for å undersøke om de kan gi svar på om betablokkere skal være en del av 

behandlingen til hjerteinfarkt-pasienter uten påfølgende hjertesvikt.  
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Del 1 
 

Resultat 
Gjennomgåelse av de tre store studiene publisert tidlig på 1980-tallet som danner grunnlaget 

for dagens bruk av betablokkere etter hjerteinfarkt med påfølgende hjertesvikt.  

1. The Norwegian Multicenter Study Group. Timolol induced reduction in mortality and 

reinfarction in patients surviving acute myocardial infarction (31). 

Dobbeltblindet, randomisert og placebokontrollert studie fra 1981 som undersøkte om 

langtidsbehandling med betablokkeren timolol hos pasienter som hadde gjennomgått 

hjerteinfarkt ville redusere mortalitet, reinfarkt og andre kardielle hendelser som førte til 

innleggelse i sykehus. Studien inkluderte 1884 pasienter som alle hadde diagnosen akutt 

myokardinfarkt. For å få diagnosen akutt myokardinfarkt krevdes det at minst to av følgende 

tre kriterier ble oppfylt: 1) sentrale fremre brystsmerter med en varighet på over 15 minutter, 

akutt lungeødem eller kardiogent sjokk, 2) EKG forandringer med utvikling av patologiske Q-

bølger og/eller ST-elevasjon etterfulgt av T-inversjon i minst to avledninger, 3) to separate 

serum aspartate aminotransferase (ASAT) verdier over øvre-normal grenser, eller en slik 

ASAT prøve sammen med en serum laktatdehydrogenase (LD) med forhøyede verdier. 32% 

av pasientene i timolol-gruppen hadde hjertesvikt, det samme hadde 34% av pasientene i 

placebo-gruppen. 19% av pasienten hadde gjennomgått et hjerteinfarkt før start av studien. 

Pasientene skulle være klinisk stabile fra 6-27 dager etter symptomstart, og behandlingen med 

enten timolol eller placebo ble startet 7-28 dager etter infarktet. Pasientene ble fulgt og 

behandlet i 12-33 måneder.  

Studien konkluderte med at behandlingen med timolol i opptil 33 måneder hos 

hjerteinfarkt-pasienter som tolererte betablokkere reduserte både total mortalitet og re-infarkt. 

Blant pasientpopulasjonen ble det ikke identifisert subgrupper av pasienter som hadde en mer 

fordelaktig effekt av timolol-behandlingen sammenlignet med resten av pasientene (32).  
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2. Hjalmarson A, Elmfeldt D, Herlitz J et al. Effect on mortality of metoprolol in acute 

myocardial infarction. A double-blind randomised trial (33) 

Dobbelblindet, randomisert og placebo-kontrollert studie fra 1981 som undersøkte om 

behandling med metoprolol kunne redusere tre-måneders dødeligheten ved akutt myokard 

infarkt. Pasientpopulasjonen besto av 1395 pasienter som ble innlagt på sykehus med 

mistanke om myokardinfarkt. Kriteriene for mistanken besto av: Akutte brystsmerter med en 

varighet på 30 minutter eller EKG forandringer samsvarende med akutt myokardinfarkt med 

en estimert start i løpet av de siste 48 timene. 809 av disse pasientene ble diagnostisert med 

akutt myokardinfarkt, 162 hadde sannsynlig akutt myokardinfarkt, mens det er uvisst hvilken 

diagnose de resterende 424 pasientene fikk. For å bli diagnostisert med et akutt myokard 

infarkt måtte pasienten ha to av følgende tre kriterier: 1) Brystsmerter i minst 15 minutter, 2) 

EKG Q-bølge eller ST-elevasjon fulgt av T-bølge inversjon på minst to avledninger, 3) to 

serum ASAT prøver forhøyet til to ganger normalverdi i kombinasjon med en lav eller normal 

serum ALAT prøve. EKG forandringer i kun en elektrode eller bare en forhøyet ASAT-prøve 

ble i kombinasjon med minst en LD I+II prøve over normalverdier også sett på som et 

diagnostisert myokardinfarkt. Kriteriene for sannsynlig myokardinfarkt var brystsmerter i 

tillegg til en av følgende: 1) T-bølge inversjoner, 2) en forhøyet ASAT prøve i kombinasjon 

med en lav eller normal ALAT prøver, 3) en eller flere forhøyede LD I + II verdier, 4) Q-

bølge eller ST-elevasjon fulgt av T-bølge inversjoner i kun en elektrode. 22,7% av pasientene 

i placebo-gruppen og 21,2% av pasientene i metoprolol-gruppen hadde tidligere gjennomgått 

et hjerteinfarkt. 47,8% av pasientene i placebo-gruppen og 49,9% av pasientene i metoprolol-

gruppen hadde EKG-tegn på infarkt ved studiestart. Behandlingen med enten metoprolol eller 

placebo ble igangsatt så tidlig som mulig etter at pasienten hadde ankommet sykehuset og 

varte i 90 dager.  

Resultat til studien viser at tre-måneders mortaliteten ble redusert ved bruk av metoprolol 

hos pasienter med diagnostisert eller sannsynlig akutt myokardinfarkt. Studien konkluderte 

også med at tidlig intravenøs metoprolol etterfulgt av oral behandling kunne redusere 

infarktstørrelsen og bedre langtidsprognosen (34). Det ble også funnet at metoprolol hadde en 

profylaktisk effekt på ventrikulær fibrillering under akutte myokardinfarkter, selv om 

metoprolol ikke hadde effekt på mindre alvorlige ventrikulære takykardier (34).   
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3. B-blocker Heart Attack Trial (BHAT) Research Group. A randomized trial of 

propranolol in patients with acute myocardial infarction. I. Mortality results (35). 

Dobbelblindet, randomisert og placebo-kontrollert studie fra 1982 som undersøkte om 

propanolol hydroklorid kunne redusere total mortalitet over en 2-4 års periode hos pasienter som 

hadde gjennomgått minst ett myokardinfarkt. Pasientpopulasjonen besto av 3837 pasienter som 

hadde vært innlagt med akutt myokardinfarkt. Studiens definisjon av diagnosen var enten 1) 

EKG forandringer med utviklende Q eller QS forandringer og ST-segment og T-bølge 

forandringer, eller 2) forhøyede serum enzymer sammen med klinikk og spesifiserte EKG 

kriterier. Hos 9% av pasientene ble BHAT-kriteriene for akutt myokardinfarkt kun delvis møtt, 

men disse pasientene hadde likevel en klinisk akutt myokardinfarkt diagnose. 13,9% av 

pasientene i propranolol-gruppen og 13,2% av pasientene i placebo-gruppen hadde tidligere 

gjennomgått et myokardinfarkt. 14,3% av pasientene i propranolol-gruppen og 14,9% av 

pasientene i placebo-gruppen hadde hjertesvikt i løpet av sykehusoppholdet før randomiseringen, 

9,0% av pasientene i propranolol-gruppen og 9,4% av pasientene i placebo-gruppen hadde 

hjertesvikt før hjerteinfarktet som gjorde at de ble med i studien. Behandlingen med propanolol 

eller placebo startet 5-21 dager etter gjennomgått infarkt, studien varte i 18 måneder.  

Resultatene fra studien viste at propranolol reduserte mortaliteten til pasientene. 

Resultatene er sammenlignbare og konsistente med de fra den norske studien. Propranolol var 

effektiv uavhengig av om pasientene hadde hatt flere hjerteinfarkt, ett hjerteinfarkt med 

komplikasjoner eller ett hjerteinfarkt uten komplikasjoner. Det samme gjaldt også for de 9% av 

pasientpopulasjonen som ikke møtte alle kriteriene til en BHAT akutt myokardinfarkt diagnose.  

Verken BHAT-studien, den norske studien eller den svenske studien var designet slik at 

man skulle kunne komme med anbefalinger om hvor lenge etter gjennomgått infarkt man burde 

behandle med betablokkere, utover det som ble brukt i selve studiene. Men BHAT-studien 

anbefalte likevel en behandlingstid på tre år.  
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Gjennomgåelse av større studier av bruk av betablokkerne bisoprolol, carvedilol og 

metoprolol på hjertesvikt-pasienter: 

 

 

1. CIBIS I (36) 

Dobbelblindet, randomisert, placebo-kontrollert studie fra 1994 som undersøkte effekten av 

bisoprolol på mortaliteten til hjertesvikt-pasienter. Pasientpopulasjonen besto av 641 pasienter 

med kronisk hjertesvikt, NYHA klasse 3-4 og EF < 40%. 53% av pasientene i 

placebogruppen og 56% av pasientene i bisoprolol-gruppen hadde hjertesvikt på grunn av 

iskemiske årsaker. 42% av pasientene i placebogruppen og 53% av pasientene i bisoprolol-

gruppen hadde en historie med myokardinfarkt. Resultatene fra studien viste en ikke-

signifikant reduksjon av mortalitet hos hjertesvikt-pasienter ved bruk av bisoprolol, men den 

funksjonelle statusen til pasientene ble signifikant forbedret ved bruk av bisoprolol. 

Subgruppe-analyser ble gjennomført og man fant at bisoprolol hadde større effekt hos 

hjertesviktpasienter uten iskemisk sykdom, historie med myokardinfarkt eller idiopatisk 

dilatert kardiomyopati. Det ble ikke gjennomført studier for å utforske denne informasjonen.  

 

 

2. CIBIS II (37) 

Dobbelblindet, randomisert, placebo-kontrollert studie fra 1999 som undersøkte om 

bisoprolol kunne redusere mortalitet hos hjertesvikt-pasienter. Pasientpopulasjonen besto av 

2647 hjertesvikt-pasienter (NYHA 3-4) med EF < 35%. Pasientene måtte være diagnostisert 

med kronisk hjertesvikt, og kunne ikke ha hatt et myokardinfarkt tre måneder eller mindre før 

studiestart. 50% av pasientene i studien hadde dokumentert iskemisk hjertesykdom. 

Resultatene fra studien viste at bisoprolol reduserte mortaliteten til pasienter med kronisk 

hjertesvikt, uavhengig av alvorlighetsgraden eller årsaken til hjertesvikten. I tillegg var det 

signifikant færre kardiovaskulære dødsfall hos pasienter i bisoprolol-gruppen. Pasientene med 

størst effekt av bisoprolol var i NYHA klasse III og hadde iskemisk hjertesykdom. 

Subgruppe-analyser ble gjennomført med tanke på årsaken til hjertesvikt og 

alvorlighetsgraden, resultatene viste at mortaliteten og innleggelse i sykehus ikke varierte 
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signifikant mellom subgruppene. I CIBIS II ble det ikke funnet resultater som kunne støtte 

CIBIS I sine resultater om at bisoprolol hadde større effekt hos pasienter med ikke-iskemisk 

hjertesvikt.  

 

 

3. Copernicus (38) 

 

Dobbelblindet, randomisert og placebo-kontrollert studie fra 2002 som undersøkte effekten av 

betablokkeren carvedilol på mortaliteten av pasienter med alvorlig kronisk hjertesvikt. 

Pasientpopulasjonen besto av 2289 pasienter med en EF < 25% i tillegg til dyspnø eller 

fatigue i hvile eller minimalt med aktivitet i over to måneder på grunn av iskemisk eller ikke-

iskemisk kardiomyopati. Det fremkommer ikke av studien hvor mange av pasientene som 

hadde hjertsvikt på grunn av iskemisk hjertesykdom. Resultatene fra studien viste at 

carvediolol førte til en forbedring av hjertesvikten og en reduksjon av klinisk forverring, 

hospitalisering og andre alvorlige hendelser.  

 

 

4. Capricorn (39) 

Dobbelblindet, randomisert og placebo-kontrollert studie fra 2001 som undersøkte effekten av 

betablokkeren carvedilol med tanke på morbiditet og mortalitet i pasienter med venstre 

ventrikkel dysfunksjon etter gjennomgått akutt myokardinfarkt. Pasientpopulasjonen besto av 

1959 pasienter med diagnostisert akutt myokardinfarkt og påfølgende EF < 40%. Pasientene 

hadde hatt hjerteinfarktet 3-21 dager før randomiseringen. 46% av pasientene hadde 

gjennomgått reperfusjonsterapi, nesten alle (97-98%) fikk behandling med ACE-I og 86% 

fikk behandling med aspirin. 

Resultatene fra studien viste at det ikke var noen signifikant forskjell mellom carvedilol-

gruppen og placebo-gruppen når det kom til mortalitet eller hospitalisering på grunn av 

kardiovaskulære årsaker. Likevel kunne man observere en klinisk viktig lavere mortalitet i 

carvedilol-gruppen. 

 



 17 

 

5. Comet (40) 

Dobbelblindet, randomisert studie fra 2003 som sammenlignet mortalitet ved bruk av 

metoprolol tartrate og carvedilol hos pasienter med kronisk hjertesvikt. Pasientpopulasjonen 

besto av 3029 personer med kronisk hjertesvikt (NYHA 2-4), EF < 35% og minst en tidligere 

hospitalisering på grunn av kardiovaskulære årsaker i løpet av de siste to årene. Pasienter som 

hadde hatt myokardinfarkt i løpet av de to siste månedene før studiestart ble ekskludert fra 

studien. 51% av pasientene i carvedilol gruppen og 54% av pasientene i metoprolol gruppen 

hadde hjertesvikt på grunn av iskemisk hjertesykdom. 40-41% av pasientene hadde 

gjennomgått tidligere hjerteinfarkt. Resultatene fra studien viste at carvedilol gir en bedre 

effekt som behandling for kronisk hjertesvikt sammenlignet med metoprolol hos pasienter 

som samtidig blir optimalt behandlet med diuretika og ACE-I. Dette resultatet var konsekvent 

gjennom alle predefinerte subgrupper. 

 

 

6. Merit (41) 

Dobbelblindet, randomisert og placebo-kontrollert studie fra 2000 som så på metoprolol 

CR/XL sin effekt på total mortalitet, hospitalisering, symptomer og livskvalitet hos pasienter 

med hjertesvikt. Pasientpopulasjonen besto av 3991 pasienter med kronisk hjertesvikt (NYHA 

2-4) og EF < 40%. 48% av pasientene i metoprolol CR/XL-gruppen og 49% av pasientene i 

placebogruppen hadde tidligere hatt myokardinfarkt. Pasienter med akutt myokardinfarkt 28 

dager eller mindre før studiestart ble ekskludert. Heller ikke pasienter som fikk hjertesvikt 

tidlig etter gjennomgått myokardinfarkt ble inkludert. Resultatene fra studien viste at brukt av 

metoprolol CR/XL økte overlevelsen, reduserte behovet for hospitalisering på grunn av 

forverrelse av hjertesvikten, forbedret NYHA-klassen og hadde gode effekter på pasientenes 

velvære sammenlignet med placebo. Ingen signifikant økning i mortalitet eller hospitalisering 

ble sett i de predefinerte subgruppene. 
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Diskusjon 
Alle tre studiene fra tidlig 1980-tallet konkluderte med at mortaliteten til hjerteinfarkt-

pasientene ble redusert ved bruk av betablokkere. Dette gjaldt både korttidsbehandling på tre 

måneder, og lengre behandling på opptil 16 eller 33 måneder. Da hjerteinfarkt er en akutt og 

alvorlig diagnose, er forskningsbasert kunnskap om behandling essensiell å ha, noe som gjør 

at behandlingen av hjerteinfarkt i nesten 40 år har vært basert på resultatene fra disse tre 

studiene. For at resultatene fra studiene skal være gjeldende i dag er det nødvendig å se på 

pasientpopulasjonen i studiene og hvordan de sammenfaller med dagens pasienter.  

Det er flere grunner til å tro at pasientene på 1980-tallet i mye større grad enn dagens 

pasienter hadde mer alvorlige hjerteinfarkt. Dagens pasienter får blodårene sine raskt åpnet 

ved enten PCI eller trombolyse, noe som gjør at skade på myokard fra et infarkt er mindre 

sannsynlig og av mye mindre omfang enn det man så for 40 år siden. I tillegg får dagens 

pasienter effektive medikamenter som statiner, platehemmere og ACE-I som ikke var 

tilgjengelig på 1980-tallet. Man kan derfor tenke seg at en vesentlig andel av pasientene på 

1980-tallet hadde store infarkter med høy sannsynlighet for en redusert venstre ventrikkel 

funksjon.  

Alle tre studiene inkluderte pasienter som tidligere hadde gjennomgått infarkt, disse 

pasientene utgjorde 13,2-22,7% av pasientpopulasjonene. Alvorlig hjertesvikt var et 

eksklusjonskriterium i alle studiene, men pasienter med mindre alvorlig hjertesvikt ble 

inkludert. Den norske og den amerikanske studien rapporterer at mellom 14,3-34% av 

pasientpopulasjonen hadde hjertesvikt. I tillegg hadde pasienter som hadde gjennomgått et 

transmuralt hjerteinfarkt før studiestart sannsynligvis noe redusert venstre ventrikkelfunskjon,  

1980-tallets diagnostisering av myokardinfarkt var mindre sensitiv enn den er i dag. 

Det vil si at pasienter som ble inkludert i studiene på 1980-tallet sannsynlig hadde store 

infarkter. EKG-kriteriene for inklusjon var Q-bølger, som er et uttrykk for transmurale 

infarkter og økt fare for utvikling av hjertesvikt. Dette kan være en forklaring på den gunstige 

effekten observert ved bruk av betablokkere. 

I 2017 fikk 13 854 personer i Norge diagnosen akutt hjerteinfarkt, av disse fikk kun 

0,95%, 131 personer, diagnosen akutt hjerteinfarkt med komplikasjoner (42). Likevel ser man 

at hjertesvikt enda er en vanlig komplikasjon til hjerteinfarkt i Norge. En studie fra 
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Universitet i Bergen viser at 28% av de som rammes av akutt myokardinfarkt vil få 

hjertesvikt umiddelbart eller i løpet av de første årene etter infarktet (43).  

Resultatene fra studiene på 1980-tallet var uten tvil av stor betydning for datidens 

pasienter. Forbedring av behandlingen når det kommer til medisiner, prosedyrer og diagnose 

gjør det vanskelig å si hvordan resultatene kan brukes til behandling av dagens pasienter. Man 

kan derfor stille spørsmålstegn ved om man i dag ville sett sammen reduksjon i mortalitet 

blant hjerteinfarkt-pasientene som man gjorde under studiene på 1980-tallet.  

Man kan tenke seg til at resultatene vil være mest gjeldende for de av dagens pasienter 

som har stor myokardskade etter sitt hjerteinfarkt, altså de som utvikler hjertesvikt. Men 

denne pasientgruppen er ikke representativ for dagens hjerteinfarkt-pasienter da 72% av 

pasientene i dag mest sannsynlig ikke vil utvikle hjertesvikt som følge av sitt hjerteinfarkt. 

Hvis man antar at pasientene som ble selektert til studier på 1980-tallet hadde relativt store 

hjerteinfarkt og at de fleste tilslutt ville utvikle hjertesvikt, så vil behandling med 

betablokkere kun være vitenskapelig begrunnet til bruk hos de av dagens pasienter som 

utvikler hjertesvikt etter sitt hjerteinfarkt, altså rundt 28%. 

Gjennom større studier har det blitt vist at betablokkere er effektiv behandling av 

pasienter med kronisk hjertesvikt. CIBIS II-studien viste at bisoprolol reduserte mortaliteten til 

hjertesvikt-pasienter uavhengig av alvorlighetsgraden av eller årsaken til hjertesvikten, 

Copernicus-studien viste at carvedilol førte til en forbedring av hjertesvikten, Merit-studien viste 

at metoprolol CR/XL økte overlevelsen, forbedret hjertesvikten og økte livskvaliteten til 

pasientene. Selv om det ikke ble funnet et statistisk signifikant resultat i Capricorn-studien, så 

viste studien en klinisk viktig reduksjon i mortalitet hos hjertesvikt pasienter som fikk 

carvediolol. I studiene CIBIS II og Merit hadde ca halvparten av pasientpopulasjonen enten 

iskemisk årsak til sin hjertesvikt eller tidligere hjerteinfarkt. Hele pasientpopulasjonen i 

Capricorn studien hadde akutt myokardinfarkt som årsak til hjertesvikten. Både i CIBIS II- og 

Merit-studien ble det vist at resultatene fra studiene var uavhengig av årsaken til hjertesvikten. 

Studiene ovenfor gir grunnlag for å kunne anbefale bruk av betablokkere til pasienter 

som har fått hjertesvikt på grunn av sitt hjerteinfarkt. CIBIS II-, Copernicus- og Comet-studiene 

ekskluderte pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt henholdsvis tre, to og to måneder eller 

tidligere før studiestart. Merit ekskluderte pasienter som hadde hjerteinfarkt 28 dager før 

studiestart i tillegg til pasienter som hadde fått hjertesvikt tidlig etter sitt hjerteinfarkt. I 
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Capricorn-studien gikk det mellom 3-21 dager mellom hjerteinfarktet og randomisering til 

deltagelse i studien, noe som betyr at dette er den eneste studien som gav betablokkere kort tid 

etter gjennomgått infarkt. Selv om forskerne mente resultatet i Capricorn-studien var klinisk 

relevant, ble likevel ikke en statistisk signifikant forskjell i mortalitet eller hospitalisering på 

grunn av kardiovaskulære årsaker funnet. Dette betyr at man basert på disse studiene ikke kan si 

at bruk av betablokkere rett etter gjennomgått myokardinfarkt og påfølgende hjertesvikt kan gi 

en reduksjon i mortalitet.  

Retningslinjer fra European society of cardiology (ESC) om behandling av STEMI 

anbefaler (IA) orale betablokkere til alle pasienter med hjertesvikt og/eller venstre ventrikkel 

EF < 40%, med mindre det er kontraindisert (29). Hos pasienter som ikke har 

kontraindikasjoner bør det vurderes behandling med orale betablokkere i løpet av 

sykehusoppholdet og etter utskrivelse (IIaB) (29). Hos hemodynamisk stabile pasienter 

anbefales det at betablokker-behandling vurderes i løpet av de første 24 timene (29). 

Retningslinjer om behandling av STEMI fra The American college of cardiology 

coundation/American heart association task force on practice guidelines anbefaler (IB) at 

behandling med betablokkere bør starte i løpet av de første 24 timene og at denne behandling 

bør fortsette (IB) i løpet av- og etter sykehusoppholdet, med mindre det er kontraindikasjoner 

(30).  

Behandling med betablokkere til hjertesvikt-pasienter er godt begrunnet blant annet i 

studiene vist til ovenfor (Capricorn, CIBIS II, Merit), og får den sterkeste anbefalingen, IA, 

av ESC. Selv om kun en av studiene ovenfor inkluderte pasienter som utelukkende hadde fått 

hjertesvikt på grunn av hjerteinfarkt konkluderte ingen av de andre studiene ovenfor med at 

det var observert forskjeller i resultatene basert på etiologien av hjertesvikten til pasientene i 

studiene. Både de europeiske og amerikanske retningslinjene anbefaler behandling med 

betablokkere i løpet av de første 24 timene, noe som ingen av studiene nevnt ovenfor gav 

grunnlag for å kunne påstå.  
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Del 2 
 

Resultat 
I motsetning til pasienter med hjerteinfarkt og redusert EF < 40% er evidensen for 

betablokkere hos infarktpasienter uten redusert venstre ventrikkelfunksjon vesentlig svakere. 

Til tross for utstrakt bruk av betablokkere hos denne pasientgruppen finnes det ingen store, 

adekvat utførte kliniske studier som støtter denne praksisen. Dagens kliniske anvendelse av 

betablokkere hos pasienter med hjerteinfarkt og EF > 40% har kun støtte i små studier, gjerne 

observasjonelle, og metaanalyser. 

 

Gjennomgåelse av 6 studier som tar for seg bruk av betablokkere som behandling til 

hjerteinfarkt-pasienter som ikke har fått hjertesvikt: 

 

 

1. studie (44) 

En prospektiv, observasjonell studie fra 2010 som undersøkte effekten av betablokkere hos 

STEMI-pasienter som har fått PCI-behandling. 910 pasienter som fikk PCI-behandling i løpet 

av 24 timer etter sitt STEMI ble fulgt i en 3-års periode. 349 av disse pasientene fikk 

betablokker-behandling ved utskrivelse fra sykehus, mens 561 ikke fikk det. Totalt 125 

pasienter hadde EF ≤ 40%, dette utgjorde 22% av pasientene i betablokker-gruppen og 15% 

av pasientene i ikke-betablokkergruppen. Resultatene fra studien viser at pasientene i 

betablokker-gruppen hadde en høyere hyppighet av hypertensjon, lavere EF, 

fremreveggsinfarkt og statinbruk sammenlignet med gruppen som ikke brukte betablokkere. 

Det ble ikke observert noen statistisk forskjell i gruppene med tanke på mortalitet, insidens av 

sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt og insidens av «major adverse cardiac events» 

(MACE). Hos de 125 pasientene med EF ≤ 40% var 3-års mortaliteten og MACE signifikant 

lavere i betablokker-gruppen sammenlignet med gruppen som ikke brukte betablokkere. Hos 

de 567 pasientene med EF > 40% var ikke dette tilfellet. Studien som helhet viste at brukt av 

orale betablokkere ikke var assosiert med 3-års bedre kliniske utfall hos STEMI-pasienter 
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som hadde gjennomgått PCI i løpet av de første 24 timene etter hjerteinfarktet. Svakhetene 

ved studien er at det ikke ble kontrollert om pasientene faktisk tok betablokkerne sine etter 

utskrivning, samt type og dose betablokkere som ble gitt. I tillegg er studien observasjonell og 

hadde et lavt antall pasienter.  

 

 

2. studie, COMMIT (45) 

Randomisert og placebo-kontrollert studie fra 2005 som sammenlignet bruk av metoprolol og 

placebo i tidlig behandling av akutt myokardinfarkt. Studiepopulasjonen var på 45 852 

pasienter som innen 24 timer av sitt suspekte myokardinfarkt fikk enten metoprolol eller 

placebo. Medisinen ble først gitt intravenøst og deretter oralt. 93% av pasientene hadde ST-

elevasjon eller grenblokk, de resterende 7% hadde ST-depresjoner. I tillegg til å undersøke 

effekten av tidlig metoprolol, ville COMMIT studien også undersøke om behandling med  

klopidogrel, i tillegg til aspirin, i opp til fire uker etter mistenkt akutt myokardinfarkt ville 

føre til en større reduksjon i store vaskulære hendelser, sammenlignet med å kun behandle 

med aspirin. Pasientene i COMMIT deltok både i betablokker-studien og i platehemmer-

studien. Pasienter som fikk PCI-behandling ble derfor ekskludert fra studien, siden det da var 

sannsynlig at behandling med både aspirin og klopidogrel var indisert.  Bruk av fibrinolyse 

var tillat. 24% av pasientene hadde moderat hjertesvikt (Killip II eller III) ved starten av 

studien.  Behandlingen med betablokker ble fortsatt til utskrivelse eller til og med 4. uke på 

sykehus. Gjennomsnittlig behandlingstid for overlevende var 15 dager, 89% av pasientene 

gjennomførte behandlingen. Resultatene fra studien viste at bruk av metoprolol ikke 

signifikant reduserte død, reinfarkt eller hjertestans sammenlignet med bruk av placebo i løpet 

av behandlingsperioden. En nedgang i reinfarkt og ventrikkelflimmer ble sett i metoprolol-

gruppen sammenlignet med placebo-gruppen, men denne gruppen hadde også en økning i 

utvikling av kardiogent sjokk. Studien konkluderte med at tidlig behandling med betablokkere 

til pasienter med akutt myokardinfarkt reduserte risikoen for reinfarkt og ventrikulært 

flimmer, men at behandling samtidig økte risikoen for kardiogent sjokk, spesielt i løpet av 

den første dagen etter innleggelse på sykehus. Det ble derfor foreslått å kun starte 

betablokker-behandling på sykehus når de hemodynamiske forholdene etter infarktet hadde 
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stabilisert seg. Svakheten til studien var at pasientene ikke fikk PCI-behandling, at studien 

ikke var dobbel-blindet, i tillegg til at pasientene gikk veldig raskt opp i full dose betablokker, 

noe som førte til at pasienter med større infarkter gikk inn i kardiogent sjokk.  

 

 

3. studie (46) 

Prospektiv, observasjonell kohortstudie fra 2017 som så på assosiasjonen mellom 

betablokkerbruk og mortalitet hos pasienter med akutt myokardinfarkt uten hjertesvikt eller 

venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. Studien brukte engelske og walisiske registre, og 

fant en populasjon på 179 810 pasienter som hadde overlevd et akutt myokardinfarkt uten 

hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. 91 895 av pasientene hadde hatt et 

STEMI, mens 87 915 stykker hadde hatt NSTEMI. I STEMI-gruppen fikk 96,4% 

betablokkere, det samme gjorde 93,2% i NSTEMI-gruppen. «Propensity score matching» ble 

brukt til å lage sammenlignbare grupper, og man satt da igjen med 4 932 STEMI-pasienter og 

11 751 NSTEMI-pasienter som ble brukt i videre analyser. Studien konkluderte med at det 

ikke var en signifikant forskjell i mortalitet etter 1 måned, 6 måneder og 1 år blant gruppen 

som fikk betablokkere og gruppen som ikke fikk, dette gjaldt både for STEMI og NSTEMI 

pasientene. Studiens svakheter er at kun pasienter som overlevde sykehusoppholdet ble 

inkludert, noe som gjør at resultatet fra studien ikke kan brukes til «in-hospital» behandling 

av akutt myokardinfarkt. Pasientene fikk kun målt EF under sykehusoppholdet i forbindelse 

med infarktet, derfor er man ikke sikre på om noen av pasientene utviklet hjertesvikt i løpet 

av det første året etter utskrivelsen. Det er også usikkert om pasientene tok betablokkerne som 

forskrevet. I tillegg er dette en kohortstudie, noe som gjør at konklusjonen er svakere enn om 

det hadde vært en større randomisert og dobbelblindet studie. 

 

 

4. studie (47) 

Prospektiv, observasjonell kohortstudie fra 2016 som så på assosiasjonen mellom tidlig og 

langvarig betablokker-behandling og mortalitet etter akutt myokardinfarkt. Studien brukte et 

fransk register av STEMI- og NSTEMI-pasienter og hadde en pasientpopulasjon 2679 
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pasienter som hadde hatt akutt myokardinfarkt uten hjertesvikt eller venstre ventrikkel 

dysfunksjon. Mortaliteten ble vurdert etter 30 dager, etter 1 år og etter 5 år. 77% av 

pasientene fikk tidlig behandling med betablokkere (innen 48 timer), 80% av pasientene fikk 

betablokker-behandling ved utskrivelse, og av disse brukte 89% av de som fortsatt var i live 

betablokkere ett år senere. «Propensity score matching» ble brukt for å lage sammenlignbare 

grupper. 30-dagers mortaliteten var lavere hos pasienter som fikk tidlig betablokker-

behandling. Bruk av betablokkere etter ett år var ikke assosiert med lavere 5-års mortalitet. 

Studiens begrensinger er en liten pasientpopulasjon, at veldig få pasienter ikke fikk 

betablokker-behandling, i tillegg til at de sykeste akutte pasientene ofte ikke fikk betablokker-

behandling. Det er også vist at pasienter som fortsetter på preventiv behandling, i dette 

tilfellet betablokkere, generelt er friskere enn de som ikke fortsetter. I tillegg er studien 

observasjonell, noe som ikke gjøre konklusjonen like sterk sammenlignet med en 

randomisert, dobbelblindet studie. 

 

 

5. studie, REACH (48) 

Longitudinell, observasjonsstudie fra 2012 som så på assosiasjonen mellom betablokker-bruk 

og kardiovaskulære hendelser hos stabile pasienter med en forhistorie med myokardinfarkt, 

hos pasienter med koronarsykdom uten en forhistorie med myokardinfarkt og hos pasienter 

med risikofaktorer for utvikling av koronarsykdom. Pasientpopulasjonen besto totalt av 44 

708 pasienter fra registeret «Reduction of atherothrombosis for continued health» (REACH), 

som ble fulgt opp i 4 år med en median oppfølgingstid på 44 måneder. Populasjonen med 

stabile pasienter med en forhistorie med myokardinfarkt var på 14 043 stykker; 9451 av disse 

brukte betablokkere, mens 4592 ikke gjorde det. På grunn av signifikante forskjeller mellom 

de to gruppene ble «propensity score matching» brukt til å lage sammenlignbare gruppe med 

3379 pasienter i hver av gruppene. I begge gruppene hadde 22% av pasientene hjertesvikt. 

Studien konkluderte med at bruk av betablokkere ikke var assosiert med en lavere risiko for 

kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt slag. Studiens svakhet var at den 

var observasjonell og at forskerne ikke hadde data på hvilke betablokkere som ble brukt, 

dosen som ble brukt eller årsaken til at betablokkerne eventuelt ikke ble brukt. I tillegg fantes 
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det heller ikke data på hva slags myokardinfarkt pasientene hadde hatt. Det ble kontrollert for 

hjertesvikt mellom de to gruppene, men EF ble ikke målt. Det ble gjort en analyse for å se om 

resultatene fra studien var like hvis man ekskluderte pasientene med hjertesvikt, men de var i 

stor grad sammenfallende.  

 

 

6. studie, CORONOR (49) 

Studie fra 2016 som analyserte data fra 4184 pasienter som var med i en prospektiv 

kohortstudie, CORONOR, om stabil koronarsykdom. Studien undersøkte assosiasjonen 

mellom betablokker-bruk og kardiovaskulær mortalitet hos pasienter med stabil 

koronarsykdom. Pasientpopulasjonen besto av 4184 pasienter med stabil koronarsykdom som 

ble delt i to grupper basert på betablokker-bruk ved studiestart. Pasientene ble fulgt i to år. 

Pasienter som hadde vært innlagt på grunn av myokardinfarkt i løpet av det siste året ble 

ekskludert fra studien. «Propensity score matching» ble brukt til å lage sammenlignbare 

grupper og det totale antallet pasienter var da 1678; 839 av disse brukte betablokkere og 

samme antallet brukte ikke betablokkere. 12% av pasientene i begge gruppene hadde hatt et 

myokardinfarkt for mindre enn tre år siden og mer enn ett år siden, mens 37-38% av 

pasientene i begge gruppene hadde hatt et myokardinfarkt for over tre år siden. 2-3% av 

pasientene i begge gruppene hadde EF < 40%. Resultatene fra studien viste at kardiovaskulær 

mortalitet var signifikant lavere hos pasienter som brukte betablokkere. Subgruppe-analyser 

ble gjennomført, en av disse var på pasienter med tidligere myokardinfarkt, med samme 

resultat som i studien som helhet. Den statiske metoden brukt for å analysere resultatene var 

den samme som ble brukt i REACH-studien (studie #5), men konklusjonen var annerledes. 

Forskerne i CORONOR-studien pekte på at forskjellene kunne være basert på forskjeller i 

pasientpopulasjoner og rekruteringsperioder. CORONOR-studien hadde ikke tilgang til data 

om hvilke typer betablokkere som ble brukt, og heller ikke dosen. CORONOR-studien 

kontrollerte for EF, noe som ikke ble gjort i REACH-studien og dette kan da ha bidratt til de 

ulike resultatene. CORONOR-studien var, i likhet med REACH-studien, en observasjonell 

studie, noe som gjør at konklusjonen ikke står like sterk sammenlignet med dobbelblindete, 

randomiserte studier. 
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Metaanalyser brukes til å legge sammen resultatet fra flere, uavhengige og lignende studier, 

slik at man kan svare på en problemstilling med en høy grad av sikkerhet (50, 51). Under vil 

tre metaanalyser som belyser ulike sider ved bruk av betablokkere hos hjerteinfarkt-pasienter 

som ikke har hjertesvikt bli gjennomgått: 

 

 

1. metaanalyse (52) 

Analyse fra 2014 som tar for seg kliniske utfall ved bruk av betablokkere hos pasienter med 

myokardinfarkt. Studiene som ble inkludert i analysen var randomiserte studier med minst 

100 pasienter som evaluerte betablokker-bruk etter myokardinfarkt. Det primære endepunktet 

var død av alle årsaker. Analysen delte studiene i to grupper; de som ble gjort i pre-

perfusjonsepoken og de som ble gjort i reperfusjonsepoken (> 50% av pasientene fikk 

reperfusjonsbehandling eller behandling med aspirin/statiner). 60 studier med totalt 102 003 

pasienter ble inkludert i metaanalysen, 48 av disse var fra pre-perfusjonsepoken (31 479 

pasienter) og 12 (48 806 pasienter) var fra reperfusjonsepoken. Forskjeller ble funnet mellom 

studiene fra de to epokene. I pre-perfusjonsepoken reduserte betablokkere kardiovaskulær 

mortalitet, myokardinfarkt og angina, men det ble ikke sett noen forskjell i plutselig død, 

hjertesvikt, kardiogent sjokk eller slag. I reperfusjonsepoken ble betablokker-bruk assosiert 

med en reduksjon i myokardinfarkt og angina i løpet av de første 30 dagene etter infarktet, 

men dette kom på bekostning av en økning i hjertesvikt og kardiogent sjokk. I 

reperfusjonsepoken hadde ikke betablokker-bruk noen påvirkning på kardiovaskulær 

mortalitet, plutselig død eller slag. I pre-perfusjonsepoken ble betablokkere assosiert med en 

signifikant bedring ved 30-dager (etter myokardinfarkt), mellom 30 dager og 1 år, og for 

perioden > 1 år. I reperfusjonsepoken ble ikke betablokker-bruk assosiert med bedring, med 

unntak av en bedring i myokardinfarkt og angina ved 30 dager. Ved 30 dager så man også en 

signifikant økning i hjertesvikt og kardiogent sjokk, og mellom 30 dager og 1 år så man en 

økning i hjertesvikt. 
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2. metaanalyse (53) 

Analyse fra 2015 som så på assosiasjonen mellom bruk av orale betablokkere og prognose 

hos pasienter med akutt myokardinfarkt som fikk PCI-behandling. Analysen inkludert 10 

observasjonsstudier med totalt 40 873 pasienter som sammenlignet utfall mellom akutt 

myokardinfarkt-pasienter behandlet med PCI og betablokkere med tilsvarende pasienter 

behandlet uten betablokkere. Resultatene fra metaanalysen viste at bruken av betablokkere 

var assosiert med en redusert risiko for død, men denne fordelen var begrenset til pasientene 

med redusert EF, med lav bruk av andre sekundær preventive medisiner og for de med 

NSTEMI. Raten av kardielle dødsfall, myokardinfarkt og hjertesvikt reinnleggelser hos 

pasientene som brukte betablokkere var ikke signifikant forskjellig fra pasientene som ikke 

brukte betablokkere. Assosiasjonen mellom bruk av betablokkere og forbedret overlevelse var 

kun signifikant i løpet av det første året etter myokardinfarktet. Studien konkluderer med at 

det ikke finnes evidens som støtter bruken av betablokkere hos alle pasienter med akutt 

myokardinfarkt som også får behandling med PCI.  

 

 

3. metaanalyse (54) 

Analyse fra 2012 som tar for seg assosiasjonen mellom bruk av betablokkere og mortalitet 

hos pasienter med stabil angina. Alle randomiserte studier som tok for seg problemstillingen 

ble inkludert, men studier som kun så på pasienter rett etter gjennomgått myokardinfarkt eller 

som inkluderte pasienter med ustabil angina ble ekskludert fra metaanalysen. Analysen 

inkluderte tilsammen 29 studier som så på betablokker-behandling vs. placebo, og 60 studier 

som så på betablokker-behandling vs. andre antianginøse medikamenter. Resultatet fra 

analysen viser at betablokkere ikke har en statistisk signifikant effekt på mortalitet hos 

pasienter med stabil angina sammenlignet med placebo eller andre antianginøse 

medikamenter. 
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Gjennomgåelse av to pågående studier som tar for seg bruk av betablokkere som behandling 

hos hjerteinfarkt pasienter som ikke har hjertesvikt.  

 

 

1. BETAMI (55) 

BETAMI (Betablocker treatment after myocardial infartion in patients without reduced left 

ventricular systolic function) er en norsk, randomisert studie. Studien vil undersøke om bruk 

av betablokkere hos hjerteinfarkt-pasienter som har gjennomgått revaskulering og ikke har 

redusert venstre ventrikkel funksjon er indisert. Halvparten av studiepopulasjonen vil bli 

behandlet med betablokkere. All annen behandling av pasientene vil være lik. Studienes 

kliniske endepunkter er nytt hjerteinfarkt, ventrikulær arytmi, innleggelse for hjertesvikt, 

kardiovaskulær død og total død. Det er planlagt en pasientpopulasjon på 10 000 pasienter, 

hvor inklusjonskriteriene er gjennomgått akutt hjerteinfarkt og behandling med 

revaskularisering (PCI eller trombolyse). Eksklusjonskriteriene er klinisk hjertesvikt, EF < 

40%, tilstander som krever behandling med betablokkere, kontraindikasjoner mot 

betablokkere og kvinner i fertil alder. Alle de åtte sykehusene som i Norge gjennomfører PCI 

vil bidra med pasienter, i tillegg til sykehusene Drammen og Vestfold. Etter utskrivelse fra 

sykehus vil pasientene bli fulgt opp etter 30 dager via telefon og deretter gjennom et 

spørreskjema hver 6. måned i løpet av en 3-års periode. Studien hadde oppstart i september 

2018 og har en planlagt inklusjonstid på 2,5-3 år.  

 

 

2. REDUSe-SWEDEHEART (56, 57) 

REDUSe (randomized evalution of decreased use of betablockers)-SWEDEHEART er en 

randomisert, svensk studie. Studien vil undersøke om langtidsbehandling med orale 

betablokkere hos pasienter med myokardinfarkt og bevart venstre ventrikkel funksjon 

reduserer død eller nye myokardinfarkt. Hjerteinfarkt-pasienter som har gjennomgått koronar 

angiografi og som har bevart EF vil bli randomisert til å enten bli behandlet med betablokker 

eller ikke. Pasientene vil bli fulgt med tanke på mortalitet, myokardinfarkt, hjertesvikt og 

atrieflimmer. Studiepopulasjonen er estimert til 7000 personer hvor inklusjonskriteriene er 
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hjerteinfarkt type 1, gjennomgått koronar angiografi, EF > 50% og dokumentert obstruktiv 

koronarsykdom. Eksklusjonskriteriene er kontraindikasjoner for betablokker-bruk, annen 

indikasjon for behandling med betablokkere og andre tilstander som vil påvirke pasientens 

evne til å følge studieprotokollen. Alle svenske sykehus som rapporterer data til registeret 

«Swedeheart» kan delta i studien. 

 

 

Diskusjon 
Publiserte studier som undersøker effekten av bruk av betablokkere hos hjerteinfarkt-pasienter 

uten hjertesvikt gir ikke klar evidens for at betablokkere har en gunstig effekt hos denne 

pasientgruppen. Studie #1 konkluderte med at betablokkere ikke bedret 3-års mortaliteten og 

klinisk utfall hos STEMI-pasienter som ble behandlet med PCI innen 24 timer etter sitt 

hjerteinfarkt.  Den eneste subgruppen som betablokkere hadde positiv effekt på var pasienter 

med EF ≤ 40%. Disse pasientene fikk en signifikant lavere 3-års mortalitet og insidens av 

MACE sammenlignet med gruppen som ikke brukte betablokkere. Det er godt dokumentert at 

betablokkere har god effekt hos hjertesvikt-pasienter, så det er derfor ikke overraskende at denne 

gruppen fikk en gunstig effekt av betablokker-behandlingen. Studie #3 kom frem til en lignende 

konklusjon som studie #1; det ble her konkludert med at betablokkere ikke utgjorde noen 

signifikant forskjell i 1-års mortalitet hos STEMI- og NSTEMI-pasienter som ikke hadde 

hjertesvikt. Også REACH-studien kom frem til et lignende resultat, hvor det ble funnet at 

betablokker-bruk ikke var assosiert med lavere risiko for kardiovaskulære hendelser hos stabile 

pasienter med en forhistorie med myokardinfarkt. I denne studien hadde 22% av pasientene 

hjertesvikt, men også med ekskludering av denne gruppen var konklusjonen av studien den 

samme. Studie #4 peker på samme resultat; her ble det konkludert med at bruk av betablokkere i 

mer enn ett år etter hjerteinfarkt hos STEMI- og NSTEMI-pasienter ikke var assosiert med lavere 

5-års mortalitet.  

Den eneste studien som kom frem til en annen konklusjon var CORONOR-studien. 

Konklusjonen fra denne studien var at kardiovaskulær 2-års mortalitet var signifikant lavere hos 

pasienter som brukte betablokkere. Studiepopulasjonen inneholdt pasienter med stabil 

koronarsykdom, hvor ikke alle hadde hatt tidligere myokardinfarkt. I tillegg hadde 2-3% av 

studiepopulasjonen EF < 40%. Subgruppe-analyser ble gjort, og man fant ut at konklusjonen til 
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studien også var gjeldende for gruppen med pasienter som hadde tidligere gjennomgått 

hjerteinfarkt.  

Forskerne bak CORONOR-studien var klar over den motstridende konklusjonen fra 

REACH-studien, og tenkte at forskjellene i konklusjonene var på grunn av ulikheter i 

pasientpopulasjoner og rekruteringsperioder. I tillegg ble ikke EF kontrollert for i REACH-

studien, noe som ble gjort i CORONOR-studien. Selv om disse forskjellene kan ha ført til ulike 

resultater mellom de to studiene så har også studie #1, studie #3 og studie #4 kommet frem til 

konklusjoner som stemmer overens med den fra REACH-studien. Ingen av studiene som ble 

gjennomgått ovenfor er dobbelblindete og randomiserte, noe som gjør at det vil være en del 

svakheter ved konklusjonene. I tillegg ble det i flere av studiene ikke kontrollert for om 

pasientene faktisk tok betablokkerne som forskrevet, type betablokker som ble brukt, dosen 

betablokker som ble brukt og om pasientene utviklet hjertesvikt etter utskrivelse. Noen av 

studiene brukte i tillegg små pasientpopulasjoner. 

Tidlig administrasjon av betablokkere ble også undersøkt i noen av studiene. Studie #4 

konkluderte med at 30-dagers mortaliteten var lavere hos STEMI- og NSTEMI-pasienter som 

fikk betablokker-behandling innen 48 timer etter sitt hjerteinfarkt. COMMIT-studien så på 

STEMI- og NSTEMI-pasienter som ikke gjennomgikk PCI og konkluderte med at tidlig bruk av 

betablokkere (innen 24 timer etter hjerteinfarktet) reduserte risikoen for reinfarkt og 

ventrikkelflimmer. Studien konkluderte også med at denne reduserte risikoen gikk på bekostning 

av økt risiko for kardiogent sjokk, da spesielt i løpet av første dag etter innleggelse på sykehus. 

Ifølge studien førte tidlig betablokker-behandling heller ikke til en signifikant reduksjon i 

reinfarkt, hjertestans eller død i løpet av behandlingsperioden på fire uker. I denne studien hadde 

24% av pasientene hjertesvikt ved start av studien. Basert på andre studier vet man at disse 

pasientene har god effekt av betablokkere, og derfor kan man tenke seg til at deres deltagelse i 

studien ville gjøre at behandlingen med betablokkere ble mer effektiv, men det førte likevel ikke 

til at bruk av betablokkere utgjorde en signifikant bedring i pasientpopulasjonen i denne studien. 

Dagens hjerteinfarkt pasienter får revaskulariseringsbehandling, men i denne studien ble alle 

pasienter som hadde gjennomgått PCI ekskludert, selv om fibrinolytisk terapi var tillat. Men kan 

derfor stille spørsmålstegn ved hvorvidt konklusjonene fra denne studien vil gjelde alle av 

dagens hjerteinfarkt-pasienter. 
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Oppsummert ser man at fire av studiene ovenfor konkluderte med at betablokkere ikke 

hadde positive langtidseffekter hos hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt. Det ble konkludert 

med at betablokkere ikke bedret 1-års, 3-års eller 5-års mortaliteten, og at de ikke bedret kliniske 

utfall eller utgjorde en lavere risiko for kardiovaskulære hendelser. En studie pekte likevel på at 

2-års kardiovaskulær mortalitet ble signifikant lavere hos pasienter som brukte betablokkere. Når 

det kommer til tidlig administrering av betablokkere konkluderte en studie med at tidlig 

behandling med betablokkere reduserte 30-dagers mortalitet, mens en annen studien konkluderte 

med at tidlig behandling ikke hadde effekt på reinfarkt, hjertestans eller død i løpet av de første 

fire ukene etter infarktet.  

I dag er det ingen klare retningslinjer på hvordan hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt 

skal behandles med betablokkere. Resultatene fra studiene ovenfor tyder på at det kanskje ikke 

har effekt å behandle disse pasientene med langtids-betablokkere på samme måte som 

hjerteinfarkt-pasienter med hjertesvikt. I tillegg er det sprikende resultater med tanke på tidlig 

behandling.  

Dagens retningslinjer for betablokker-bruk til hjerteinfarkt-pasienter baseres på forskning 

for 40 år siden, da man hadde en annen pasientpopulasjon og annet medisinsk utstyr. 

Metaanalyse #1 viser hvordan betablokkere fører til ulikt klinisk utfall hos pasienter i disse to 

tidsepokene, noe som ytterligere styrker behovet for ny forskning på området. I pre-

perfusjonsepoken reduserte betablokkere kardiovaskulær mortalitet, myokardinfarkt og angina. 

Bruk av betablokkere ble assosiert med signifikant bedring av pasientene både etter 30 dager, 

etter ett år og senere. I reperfusjonsepoken førte bruk av betablokkere kun til en reduksjon i 

myokardinfarkt og angina i løpet av de første 30 dagene, men da på bekostning av økt hjertesvikt 

og kardiogent sjokk, noe som sammenfaller med konklusjonen fra COMMIT-studien. I tillegg 

ble det sett en økning i hjertesvikt mellom 30 dager og ett år, noe som sammenfaller med 

konklusjonen fra studie #1. Dagens pasienter får revaskuleringsbehandling og da ofte behandling 

med PCI, studie #1 konkluderte med at bruk av betablokkere hos STEMI-pasienter etter 

behandling med PCI ikke bedret 3-års mortaliteten. Metaanalyse #2 utforsket den samme 

problemstillingen og konkluderte med at bruk av betablokkere etter PCI kun reduserte risikoen 

for død hos hjerteinfarkt-pasienter som også hadde redusert EF, NSTEMI eller ikke brukte andre 

sekundær preventive medisiner slik de skulle. Denne assosiasjonen ble kun sett det første året 

etter hjerteinfarktet. Disse resultatene forsterker da konklusjonen fra metaanalyse #1 som viser 
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spriket mellom bedring av betablokker-bruk hos dagens pasienter sammenlignet med pasienter i 

pre-perfusjonsepoken. 

  Gjennomgåelsen av studiene og metaanalysene har vist at det for tiden ikke foreligger 

god nok forskning som gjør at man med sikkerhet vet hva som er den beste behandlingen for 

hjerteinfarkt-pasienter som ikke får hjertesvikt. De større studiene publisert til nå er ikke 

dobbelblindete og randomisterte, og har sprikende resultat og flere svakheter. Man vet at det er 

forskjell på både dagens pasienter og dagens behandlingsregime sammenlignet med det som var i 

pre-perfusjonstiden, og man har også konkludert med at betablokkere har vist ulik effekt i disse 

periodene. PCI har blitt introdusert som behandlingsmetode for hjerteinfarkt, men studiene og 

analysene gjennomgått i denne oppgaven viser at pasienter som har gjennomgått PCI ikke 

nødvendigvis får en gunstig virkning av å også behandles med betablokkere. Denne 

gjennomgåelsen har i tillegg vist at man kan sette spørsmålstegn ved effekten av både tidlig og 

langvarig behandling med betablokkere til hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt. I tillegg har 

metaanalyse #3 vist at betablokkere heller ikke har en signifikant effekt på mortaliteten til 

pasienter med stabil angina. Behovet for store, randomiserte studier på hjerteinfarkt-pasienter 

uten hjertesvikt er derfor stort.  

BETAMI- og REDUSe-SWEDEHEART studiene vil forhåpentligvis kunne gi svar på 

hvordan hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt bør behandles. Begge studiene vil se på 

mortalitet, reinfarkt, hjertesvikt og ventrikulær arytmi hos hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt. 

Forhåpentligvis vil resultatet fra disse studiene bedre kliniske utfall hos denne pasientgruppen, 

men også gjøre hverdagen deres bedre da man forhåpentligvis vil kunne unngå unødvendig 

behandling med betablokkere som kan gi pasientene store bivirkninger. 
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Konklusjon 
I dag finnes det ikke store, randomiserte og dobbelblindete studier som gir en klar konklusjon på 

om man skal gi betablokkere som behandling til hjerteinfarkt-pasienter som ikke utvikler 

hjertesvikt. Pasientpopulasjonen og den medisinske behandlingen for 40 år siden skiller seg 

vesentlig fra dagens situasjon, noe som gjør at konklusjonene fra de tre store studiene gjort på 

1980-tallet ikke kan brukes på de av dagens hjerteinfarkt-pasienter som ikke utvikler hjertesvikt. 

Dette er majoriteten av hjerteinfarkt-pasientene i dag. Resultatene fra de større, randomiserte og 

dobbelblindete studiene hvor hjertesvikt-pasienter har fått behandling med betablokkerne 

bisoprolol, carvedilol eller metoprolol, gir kun grunnlag for å behandle de hjerteinfarkt-

pasientene som utvikler hjertesvikt. Studiene gir ikke grunnlag for å behandle med betablokkere 

rett etter gjennomgått hjerteinfarkt. De av dagens publiserte studier som tar for seg behandling 

med betablokkere til hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt er ikke randomiserte og 

dobbelblindete, noe som gjør at konklusjonene fra studiene har flere svakheter. De fleste av disse 

studiene som ble gjennomgått i denne oppgaven konkluderte med at betablokkere ikke hadde 

positive langtidseffekter hos hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt. Når det kommer til tidlig 

administrering av betablokkere ble det konkludert med at det både kunne være gunstig og 

ugunstig. Metaanalysene som ble gjennomgått bekrefter at det i dag ikke foreligger god nok 

dokumentasjon på om hjerteinfarkt-pasienter uten hjertesvikt bør behandles med betablokkere 

eller ei. Problemstilling til denne litteraturstudien må derfor besvares med at det i dag ikke 

foreligger vitenskapelig grunnlag for å behandle nåtidens hjerteinfarkt-pasienter som ikke har 

utviklet hjertesvikt med betablokkere. Forhåpentligvis vil de to pågående studiene i Norge og 

Sverige gir svar på denne problemstillingen slik at fremtidens hjerteinfarkt-pasienter kan få 

optimal behandling, med eller uten betablokkere. 
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